
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В  ОБЩИНСКАТА
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2016 Г.

Действащата Общинска програма за опазване на околната среда е актуализирана
през 2005, 2006, 2009 и 2015 година, във връзка с настъпили промени и обстоятелства
относно състоянието на околната среда или излезлите през последните няколко години
нови нормативни документи, базирани  на рамковите изисквания на Европейския съюз
по опазване на околната среда.

На основание чл.79, ал.5 от ЗООС Кметът на Общината ежегодно внася в
Общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата.

Основните приоритети, заложени в Общинската програма за опазване на околната
среда са:

 Подобряване качеството на атмосферния въздух.

 Доизграждане и обогатяване на Зелената система.

 Подобряване състоянието на дерето на река Добричка.

 По-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на
територията на общината.

 Подобряване състоянието на водопроводната и канализационната система.

Дейностите по градско развитие и възстановяване и целите, които си е
поставила  Общината водят до подобряване качеството на живот, опазване на околната
среда и достъп до основни услуги. Изпълнението на задачите, заложени в плана за
действие за 2016 г. са изложени в резюме по приоритети.

1. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ НАМАЛЯТ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ

ВЪЗДУХ С ЦЕЛ ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ
ВЕЩЕСТВА.

Основният ефект от изпълнението на заложените в плана за действие задачи по
този приоритет е свързан с понижаване емисиите от въглероден оксид, азотни оксиди,
серен диоксид и сажди, понижаване емисиите на прах в атмосферния въздух, постигане
на по-висока енергийна ефективност.

В периода 2011 – 2016 г. Община град Добрич изпълни мерки за намаляване
нивата на замърсителите в атмосферния въздух (и по-специално снижаване
концентрациите на фините прахови частици). В резултат на това тенденциите по
отношение на дните с превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ10 бележат
тенденции към трайно снижаване в сравнение с предходните години. През 2016 г. на
пункта при ОУ “Хан Аспарух“ регистрираните дни с превишения в средно дневните
концентрации на ФПЧ10 са 13 дни, които не надвишават нормативно допустимите 35
дни. Дните с превишения на стойностите за ФПЧ10 са основно през първото и
четвъртото тримесечие на годината, което отново свидетелства за влиянието на
битовото отопление върху качеството на атмосферния въздух. Въпреки че от 2013 г. до
настоящия момент дните с превишавания в концентрациите на ФПЧ10 не надминават
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нормативно допустимите, Община град Добрич е включена като директен бенефициент
по процедура № BG16M1OP002-5.002 на Оперативна програма „Околна среда 2014 –
2020г.”, която ще финансира Разработване/ Актуализация на общинските програми за
качество на атмосферния въздух“. Действащата Общинска програма за намаляване на
нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за
вредни вещества на територията на Община град Добрич /за краткост ще я наричаме
Общинска програма за КАВ/ е актуализирана през 2014 година и е с период на действие
до края на 2017г. В тази връзка Общинска администрация отправи запитване до
компетентните органи РИОСВ-Варна/ МОСВ, относно необходимостта от
Актуализация/ разработване на нова общинска програма за КАВ, като в отговор получи
становище на последния, че няма нормативно основание с което да задължат общината
да разработи нова или актуализира действащата програма за КАВ, но РИОСВ трябва да
продължи да упражнява контрол за поддържане на постигнатото от Община град
Добрич, качество на атмосферния въздух. Разбира се общината не е преустановила
изпълнението на мерките и продължава да полага усилия за подобряване средата на
живот за гражданите на град Добрич.

Изпълнените през 2016 г. мерки са насочени към ограничаване на емисиите от
битовото отопление и транспорта, намаляване съдържанието на общ суспендиран прах
и ФПЧ10 в атмосферния въздух. Тези мерки са постигнати чрез реализация на проекти
за газифициране на жилищните сгради, ограничаване използването на твърди горива с
високо съдържание на сяра, реализация на проекти за енергийна ефективност,
извършване на ремонти на най-натоварените от транспортния поток централни пътни
артерии, благоустрояване на междублоковите пространства, почистване на основните
пътни артерии от натрупан прах и поддържането им в добро техническо състояние. За
поддържане на постигнатото и  по нататъшно подобряване качеството на атмосферния
въздух на територията на Община Добрич е необходимо да продължат усилията по
прилагане на досегашните мерки - подобряване на някои от тях и прилагане на нови
още по-ефективни.

Конкретните изпълнени дейности за 2016 година, заложени в програмата са:

1.1. Реализация на проекти за газификация на сгради

И през 2016 година продължи ползотворното сътрудничество между Община
град Добрич и газовия оператор по отношение реализацията на инвестиционни
намерения, касаещи газификация на обекти в града. През годината завършиха
дейностите по реализацията на ЕТАП 33.1 с обща дължина 237,08м. и Етап 35 с обща
площ 10,5 кв.м. През годината са газифицирани около 40 домакинства.

1.2 Ограничаване използването на твърди горива с високо съдържание на
сяра – въглища (брикети) със сяра на работната маса над 2%

Предприетите и изпълнени действия в предходната точка, както и интересът от
страна на гражданите свидетелстват за осъзнатата полза от използването на природен
газ в домакинствата. Газифицирането на все повече домакинства в град Добрич води до
снижаване употребата на твърди горива с високо съдържание на сяра.

1.3 Реализация на проекти за енергийна ефективност
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За да се повиши комфорта и качеството на предлаганите медицински услуги,
както и за да бъде съхранена материалната база през 2016 г. е извършен ремонт на
покрива на бивша Стоматологична поликлиника.

За осигуряване топлинния комфорт на децата и за провеждане на нормален
учебен процес са ремонтирани покривите на детски градини с номера 20 и 23 и на
детска ясла № 1. Подменена е и част от амортизираната дограма на детска ясла № 4

Реализиран е и проект „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на
ДГ №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги, финансиран чрез Финансовия
механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Постигнатите резултати са:
Подобрен комфорт на обитаване в сградите; Намалени бюджетни разходи за отопление
и електроенергия (спестен финансов ресурс – 25 800 лв./ год.); Намаляване въглеродния
отпечатък на Общината (спестени въглеродни емисии - 61,68 СО2 т./год.).

Със средства по Проект „Красива България“ и с финансовото участие на
общината е подменена и дограмата на сградата на Художествена галерия. Това ще
осигури топлинен комфорт на посетителите и възможност за по-добро съхранение на
експонатите. Ще доведе и до значително намаляване на разходите за отопление.

Към благоустрояване на кварталите и превръщането им в по-добро място за
живеене са и дейностите по проекти и програми, насочени към енергийната
ефективност на жилищни сгради. През годината завършиха обследванията на 39
жилищни сгради. За тях вече са изготвени технически паспорти и сертификати за
енергийна ефективност. Предстои дейностите да бъдат реализирани през 2017 г.

1.4 Основен ремонт на най-натоварените от транспортния поток
централни пътни артерии

В съвременните условия, основните групи източници с най – голям дял в
замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 са битовото отопление с твърдо гориво
и автотранспорта. Но докато битовото отопление има сезонен характер,
автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник на ФПЧ.  В тази връзка
Община град Добрич обръща внимание на състоянието на уличната мрежа и ежегодно
извършва ремонтни дейности на най – натоварените от транспортния поток пътни
артерии.

До започване на реалните дейности по реализацията на Проект „Интегриран
проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич-фазаI“ усилията на общинска
администрация са насочени основно към поддръжка на уличната мрежа. Силно
амортизираната пътна настилка е предпоставка както за недоволство от страна на
живущите, така също за възникване на ПТП и за допълнително запрашаване на въздуха
в град Добрич. За да не се допускат такива през годината е извършено „изкърпване“ с
асфалт на 124 улици и междублокови пространства. Положената настилка е 25 589
кв.м. Обхванати са не само основните улици и булеварди, провеждащо интензивното
движение, но и такива в кварталите. Извършен е ремонт и на общинските пътища.
Съгласно Закона за движение по пътищата, като собственик на улиците в града,
Община град Добрич има ангажимент да въвежда организация на движението и да
поддържа хоризонталната и вертикална маркировка, положена и изградена в тази
връзка. Положената през годината хоризонтална маркировка е 5 750 кв.м. Приоритетно
са маркирани улиците и булевардите с интензивен трафик.

За ограничаване  скоростта на движение на МПС на 20 от най-невралгичните
участъци  от уличната мрежа са изградени съобразени със законовите изисквания нови
„повдигнати пешеходни пътеки“.
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За осигуряване на нормален трафик по улиците през годината е извършено
текущо поддържане на светофарните уредби.

1.5 Благоустрояване на междублоковите пространства

Благоустрояването на кварталите и междублоковите пространства е една от
целите, залегнали в програмата за управление. Един от основните инструменти за
постигането й е  „Програмата за благоустрояване на обекти–общинска собственост с
участие на местното население“. Програмата дава възможност за реализиране на
съвместни инициативи на съсобствениците  по отношение на благоустрояване на
прилежащите и междублокови пространства, съответно и подобряване на жизнената им
среда. Програмата е една изключително полезна инициатива, която намира широка
подкрепа от страна на местните общности (граждани, фирми и НПО). Показателно за
популярността на програмата сред гражданите е, че постъпилите заявления за участие
са 46. Поради ограничения финансов ресурс обаче са реализирани само 21 обекта,
които се намират в различни квартали на града – ж.к. „Добротица”; ж.к. „Балик”; ж.к.
„Дружба”, ул. „Стоил войвода”; ул. „Синчец” и др.

Друга дейност по благоустрояване на кварталите, която е реализирана през
изминалата година, е изграждането на детски и спортни площадки. С привлечени
средства на спонсори и средства на общината са изградени комбинирана детска и
спортна площадка в ж.к. „Балик” и две детски площадки по ул. „Хан Тервел” / рилски
блокове/. Изграждането на такъв тип съоръжения стимулира както физическата
активност на децата, така и възпитава в тях чувство на отговорност и съхраняване на
вече изграденото.

1.6 Почистване на основните пътни артерии от натрупан прах и
поддържането им в добро техническо състояние.

1.7 Редовно миене на уличните платна през летните дни.

Тези две задачи са заложени като задължения на фирмата – изпълнител по
Договора за почистване на улици и булеварди, тротоари и пешеходни зони на
територията на Община град Добрич. След приключване на зимния сезон основните
пътни артерии се почистват от натрупаните наноси през зимата с последващо измиване
на уличните платна. През летните месеци се извършва ежедневно оросяване на
основната улична мрежа и пешеходна зона.

Основния ефект от тези дейности е намаляване на дните с наднормени нива на
фини прахови частици в атмосферния въздух.

2. ПРИОРИТЕТ:
ОБОГАТЯВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Неразделна част от инфраструктурата на един град е неговата зелена система. Тя е
и средство за благоустрояване на откритите пространства. В развитието на Зелената
система на град Добрич е достигнат момент, в който с особена острота изникват
проблемите с амортизираните биологични и благоустройствени фондове и с
хармоничното взаимодействие между нея и другите системи на градската среда.

Основен акцент в дейностите по озеленяване през изминалата 2016 г. е
поддържането на уличните насаждения. На база извършените огледи и анализ на
ситуацията, е съставен доклад за състоянието на уличното озеленяване. Анализът сочи,
че мерките спрямо насажденията се прилагат на авариен принцип, липсва концепция за
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поддържането и развитието на уличното озеленяване като съществен елемент от
зелената система на града. Набелязани са мерки за решаване на проблемите. Тези мерки
ще се реализират поетапно в годините, тъй като проблемите са се натрупвали в
продължение на много десетилетия. Прилагането им е наложително за да се контролира
развитието както на короните, така и на кореновата система.

3. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА РЕКА ДОБРИЧКА
3.1 Машинно и ръчно почистване на участъците с най-ниска проводимост от

дерето на р. Добричка.

Ежегодно се почистват проблемни участъци от коритото на река Добричка и се
третират с хербициди за ограничаване на растителните формации. През 2016г. след
извършен предварителен оглед и анализ на създадени през годините критични
ситуации са определени следните участъци от дерето на реката, преминаващо през
града, които са почистени:

- Участък от бул. „25-ти септември“ (ДКЦ II) до моста по ул. „Поп Богомил“;
- Участък от ж.п. водосток до ул. „Ангел Стоянов“;
- Безименно дере вливащо се в р. Добричка – Участък от ул. „Ген. Кантарджиев“ в

посока към ул. „Ангел Стоянов“;
- Приток „Рилци“ – Почистване на бетонов профил на притока от заустването му

в р. Добричка, през базата на Вива Агротекс

Като превантивна дейност, за да  бъдат предотвратени евентуални разливи при
обилни дъждове или при засилено снеготопене, през 2016 г. е изграден нов мост по ул.
„Л.Каравелов“. Новото мостово съоръжение позволява значително по-големи
количества вода да преминават безпроблемно през дерето на р. Добричка.

4. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ ПОДОБРИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА

ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

4.1. Разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци и отпадъци от
опаковки.

Община град Добрич продължава работата по оползотворяване на
биоразградими отпадъци от зелените площи, но вече на новоизградената
компостираща инсталация на Регионалното депо при село Стожер. Според проведени
анализи произвежданият компост е с добри показатели и може да бъде използван като
почвен подобрител.

Изградената Общинска система за разделно събиране на отпадъци функционира
на база сключен договор  с „ЕКОКОЛЕКТ“ АД. От началото на 2015 г. организацията
по оползотворяване започна разставянето на новите контейнери. Те са от типа “Иглу”, в
жълт и зелен цвят, жълтият предназначен за отпадъци от хартия, пластмаса и метални
опаковки, а зеленият за отпадъци от стъклени опаковки. Събраните количества за 2016
г. са: 17 360 кг. хартия, 10 470 кг. пластмаса и 59 300 кг. стъклени опаковки, като тези
стойности бележат леко повишаване на разделно събраните отпадъци от опаковки, но
това далеч не е достатъчно. Необходимо е Община град Добрич и организацията по
оползотворяване да работят  за повишаване интереса и информираността на гражданите
към разделното събиране на отпадъци.
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4.2. Активно участие на Община град Добрич при реализацията на проект
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
Регион Добрич”.

От 01.03.2015 г. Регионално депо „Стожер“ започна да приема отпадъци от
общините Добрич, Добричка, Крушари и Генерал Тошево, а от месец ноември и тези на
Община Тервел.

Постъпващите на Регионалното депо смесени (несортирани) отпадъци се
претеглят, разтоварват се на разтоварната площадка и се подлагат на визуален контрол,
за премахване на едроразмерни отпадъци, които биха повредили сепариращата лента
или евентуално попаднали опасни отпадъци. След това отпадъците се подлагат на
сепариране, отделят се рециклируемите фракциии от общия поток на отпадъците,
отсява се фината фракция за компостиране. Подситовата фракция, която е богата на
органика също се подава за компостиране, а остатъчната фракция след технологичната
линия – директно за депониране. Едрогабаритните строителни отпадъци се раздробяват
на предвидената за целта площадка с помощта на мобилна инсталация за разтрошаване
и пресяване на строителни отпадъци с производителност 50 – 70 тона на час. Наличната
инсталация е конциптирана на базата на челюстна трошачка и позволява обработката
на цялостния спектър от строителни отпадъци – бетон, керемиди, варовик, асфалт,
газбетон, гипс и др. По данни от внедрения програмен продукт на депото, количествата
отпадъци постъпили на вход за периода януари – декември 2016 г. от общините
Добрич, Добричка, Крушари, Тервел, Генерал Тошево, Никола Козлево, Балчик,
Каварна и Шабла са 53 152,11 т., а депонираните 34 171,88 т. от които 66,74 т. са от
кампанията „Да изчистим България заедно!“ от Общините град Добрич, Добричка,
Генерал Тошево, Крушари, Никола Козлево и Балчик.

Съгласно издаденото от Изпълнителна агенция по околна среда комплексно
разрешително общината има ангажимент да извършва мониторинг на депото за
неопасни отпадъци в с.Богдан в продължение на не по-малко от 30 години. В този
период следва да е извършена и рекултивация на терена, за което от 2015г. Община
гр.Добрич има изготвен проект, за реализацията на който се търсят външни финансови
източници..

4.3 Организиране и провеждане на кампании

Превърналото се  вече в традиция пролетно почистване на град Добрич се проведе
и през 2016 година като Община град Добрич обяви дните от 18 до 23 април  за „Дни на
пролетно почистване” и призова граждани и фирми да се включат в почистването на
дворовете, прилежащите им площи и околоблоковите пространства.

Училищата и детските градини, които са най–активни в пролетното почистване,
се заеха с почистването на дворовете, прилежащите пространства и местата за
обществено ползване около учебните заведения и градски парк.

Всички заявили своето участие получиха необходимите ръкавици и чували от
общинска администрация.

Въпреки проведеното пролетно почистване, Община град Добрич не пропусна да
се включи и в кампанията „Да изчистим България заедно!” на „БТВ Медиа Груп” ЕАД.
Тази година кампанията се проведе на 04.06.2016 г., като идеята за избор на дата е
продиктувана от желанието България да посрещне световният ден на Околната среда
„по – чиста”. В рамките на кампанията са почистени 44 междублокови пространства,
детски и спортни площадки; Градски парк „Свети Георги“. Учениците от 5 клас на
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Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, се погрижиха част от площите на
„Центъра за защита на природата и животните“ да грейнат от чистота.

За провеждането на кампанията Община град Добрич бе подпомогната с
осигуряването на ръкавици и чували за смет както от организаторите на кампанията,
така и от фирми и организации с които общината работи - „FCC България“, „Трансинс“
и „Екоколект“. Същите бяха раздадени на желаещите да почистват местата, които
обичат, където отдъхват от забързаното ежедневие, местата на които играят децата ни.

Резултата от кампанията е  16,24 тона отпадъци, постъпили в регионално депо
Стожер.

През 2016 г. община град Добрич, съвместно с организацията по
оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект”, реализира конкурс за
изработване на коледни картички от екологични и отпадъчни материали. Торбички,
капачки, пластмасови бутилки, дискове, моливи, сламки са само част от материалите,
използвани от децата.

5. ПРИОРИТЕТ:
ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА

СИСТЕМА

На 29.12.2016 г. на официална церемония министърът на околната среда и
водите Ивелина Василева и кметът на Добрич Йордан Йорданов подписаха договор за
изграждане на водния цикъл на града. Проектът е на стойност близо 115 милиона лева,
от които 86, 2 милиона са 100% безвъзмездно финансиране. С подписването на
договора се даде реален старт на най–мащабният проект на Добрич, който ще промени
изцяло визията на града. Този ден е един от най-значимите за Добрич, тъй като
стартира реализацията на един проект с 10 годишна история и град Добрич вече няма
да оглавява „Черната класация” за загуби на вода. Проектът има три компонента и
включва ремонт на 79,90 км от водопреносната мрежа на Добрич, която е изградена в
периода 1950-1970 година и е с азбестово-циментови тръби. По този начин ще се
прекрати спирането на водата поради аварии и проблеми, както за гражданите, така и за
ВиК оператора. В рамките на проекта ще се ремонтират 5,5 км от канализационната
мрежа, и ще се модернизира пречиствателната станция в село Врачанци.

От 2008 г. Община гр.Добрич има разработен проект за „Разделна канализация в
кв. Рилци”. Поради липса на финансиране до момента проекта не е реализиран.

Всички изброени по-горе дейности са се изпълнявали през годините,  изпълняват
се и ще продължат да се изпълняват с цел да се подобрят компонентите на околна среда
на град Добрич, защото гражданите на Добрич имат право на здравословна и
благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и норми.

Приет с решение № 18-5 от 28.03.2017 г.
на Общински съвет град Добрич


